Contact Center
Services

บริหารอยางเชี่ยวชาญ บริการอยางมีคุณภาพ
ดูแลธุรกิจใหคุณครบทั้งระบบและเอาทซอรส

Talk to Me คือผูใหบริการเกี่ยวกับ Call Center แบบครบวงจร
ด ว ยประสบการณ และความเชี ่ ย วชาญเฉพาะทางผ า นระบบ
Call Center ที่ไดมาตรฐาน อยูบนโครงสรางพื้นฐานที่มีความ
เสถียรภาพเปนทีย
่ อมรับในระดับสากล

คลองตัว และประหยัดกวา
Call Center Services เปนบริการแบบครบวงจร โดยลูกคาไมจำเปน
ตองมีความรูในการทำ Call Center เพราะทางเราจัดการใหทั้งหมด
และใหบริการอยางมีคุณภาพ
ลูกคาไมตองลงทุนทำระบบ Call Center ที่มีมูลคาสูง
พนักงานของเรามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ใช Supervisor ที่มีประสบการณในการควบคุม
และดูแลพนักงานรับสาย
มีการควบคุมคุณภาพ ดวยการประเมินทุกสัปดาห
สามารถเพิ่ม / ลดจำนวนพนักงานไดตามตองการ
มีการจัดอบรมทุก ๆ ไตรมาสเพื่อเสริมสรางความรู
และทักษะในการทำงาน

บริษัท ทอลคทูมี จำกัด (สำนักงานใหญ)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 14
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Fully Outsourced Service
การใหบริการแบบเต็มรูปแบบ ไมวาจะเปน สถานที่ ระบบ Call Center
และ Agent ที่มีคุณภาพ โดยแบงเปน

Inbound Service
ใหบริการรับสายเพื่อใหขอมูล แกไขปญหาใหลูกคา
Information Contact Center
E-Commerce Fulﬁllment
CRM & Member Service

Order Taking
Chat Message Information
Helpdesk

Outbound Service
ใหบริการโทรศัพทติดตอลูกคา หาลูกคาใหม นำเสนอสินคา/
บริการ/โปรโมชั่นใหลูกคาทราบ
Customer Satisfaction
Data Cleansing
Tele Marketing
Lead Generation

Tele Survey
Tele PR
Tele Sales

www.talktome.co.th
sales@talktome.co.th
0-2257-7000

Contact Center Services
บริหารอยางเชี่ยวชาญ บริการอยางมีคุณภาพ

ปญหาที่พบในการทำ Contact Center
ไมสามารถควมคุมคาใชจายได ทําใหงบประมาณบานปลาย ตอง
ลงทุนระบบเองทั้งหมด เชน Server, Voice, CRM ที่มีราคาแพง
มหาศาล
ขาดทักษะในการบริหารงานดาน Call Center
ตองใชทรัพยากรดานไอทีเฉพาะทางทีม
่ ค
ี วามซับซอน
ทําใหเสียเวลา และกําลังคน
พนักงาน Turn Over สูง เนื่องจากงานที่ทําไมใช Core Value
ของบริษัท

Outsource ดีอยางไร
ไมตองลงทุนติดตั้งระบบเอง
สามารถบริหารคาใชจายไดตามงบประมาณ
มีความยืดหยุนในการปรับแผนงาน
ควบคุมคุณภาพโดยมืออาชีพ และบริหารพนักงานอยางเปนระบบ
ประหยัดตนทุนดานการสรรหา การจัดจางพนักงานประจํา
หมดกังวลเรื่อง พนักงานขาด ลา มาสาย หรือทํางานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพที่เหนือกวา

บริการของเรา
Agent Services

บริการพนักงานคอลเซ็นเตอร

คาบริการมีความยืดหยุน โดยคิดเปนรายเดือน
มั่นใจไดในคุณภาพการทํางาน และทักษะของพนักงานตาม
มาตรฐาน Service Level Agreement (SLA)
ระบบของ Call Center อยูบนคลาวดที่ไดมาตรฐานระดับสากล
ในราคาที่คุณจับตองได

Call Center System

บริการดานระบบคอลเซ็นเตอรครบวงจร

TTM Inbound

TTM Connect

บริการรับสายเพื่อใหขอมูล และแกไขปญหาเบื้องตนใหลูกคา รับเรื่อง
แจงซอม รับเรื่องรองเรียน รับสายเพื่อรับออเดอรสินคา

ระบบซอฟทแวรคอลเซ็นเตอร เพือ
่ การบริหารจัดการการโทรสายเขา-ออก
สนับสนุนการทํางานรวมกับระบบบริหารจัดการลูกคา เชน ระบบ CRM
หรือระบบจัดการรานคา เชน ระบบ POS

TTM Active 24/7
บริการพนักงานรับสายลูกคาตลอด 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด

TTM Outbound Service
โทรขายผลิตภัณฑ และบริการ (Tele Sales)
โทรแนะนําสินคา และบริการโทรเชิญแขกรวมงานสัมมนา
งานอีเวนทตางๆ (Tele PR)
โทรสํารวจความพึงพอใจจากลูกคา
(Customer Satisfaction Tele Survey)
โทรสํารวจขอมูล และความคิดเห็นเพื่อวางแผนการตลาด
(Market Tele Survey)

TTM PBX on Cloud
ระบบโทรศัพทรูปแบบงานคอลเซ็นเตอร ที่เชื่อมตอกันภายในองคกร
และเพื่อควบคุมคาใชจาย

4 Digits Phone Number Service

บริ ก ารขอเลขหมายโทรศั พ ท 4 หลั ก เพื่ อ ธุ ร กิ จ ของคุ ณ

VDO Conference

ระบบประชุมทางไกลผานจอภาพเพื่อการประชุมออนไลนหรือชั้นเรียน
ออนไลน เสมือนอยูรวมในสถานที่ เ ดี ย วกั น โดยเข า ร ว มประชุ ม ได
มากกวา 100 คนในคราวเดียวกัน เพิ่มความคลองตัวของธุรกิจ

Call Center Ofﬁce Space and Facilities Rental
บริการพื้นที่สํานักงานใหเชาพรอมระบบคอลเซ็นเตอร รวมถึงพื้นที่สํานักงาน
ใหเชากรณีเหตุฉุกเฉินเพื่อความตอเนื่องของธุรกิจ (BCP)

